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deze aanvraag betreft :   het verzoek om een offerte   een nieuw af te sluiten verzekering 

    een wijziging op de verzekering met polisnummer __________________________ 

 

 
AANVRAGER / VERZEKERINGNEMER 

naam en voorletters : _______________________________________________________________________ 

geslacht :   man      vrouw 

 
bestaande relatie van WUTHRICH? :   ja, relatienummer:  ___________________________________________________ 

  ga hierna door naar HOOFDVERZEKERDE 

 
huisadres : _______________________________________________________________________ 

postcode en plaats : _______________________________________________________________________ 

eventueel afwijkend postadres : _______________________________________________________________________ 

postcode en plaats : _______________________________________________________________________ 

telefoonnummer overdag : _________________________ 

e-mailadres : _______________________________________________________________________ 

IBAN-rekeningnummer : _______________________________________________________________________ 

 
HOOFDVERZEKERDE :   is gelijk aan verzekeringnemer 

 naam en voorletters : _______________________________________________________________________ 

 geboortedatum : [___] – [___] – [______] 

 geslacht :   man   vrouw 

 
GEZINSSAMENSTELLING :    alleen hoofdverzekerde 

    hoofdverzekerde + partner of kinderen 

    hoofdverzekerde + partner + kinderen 

   
GEWENSTE INGANGSDATUM : [___] – [___] – [______] 

 
BETALINGSTERMIJN PREMIE :   jaar      kwartaal   maand 

 

GEWENSTE DEKKING REIZEN :  SOS hulpverlening 

    werelddekking 

    ongevallen 

    bagage budget 

    medische kosten budget 

    budgetdekking verhogen naar comfort 

    budgetdekking verhogen naar premium 

    rechtsbijstand 

    SOS autohulp 
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    wintersport en bijzondere sporten 

    ongevallen bijzondere sporten  [alleen in combinatie met ongevallen] 

    uitbreiding sportuitrusting  [alleen in combinatie met bagage] 

    geld  [alleen in combinatie met bagage] 

    uitbreiding van maximaal 60 reisdagen naar 180 reisdagen achtereen 

 

GEWENSTE DEKKING ANNULERING :   annulering tot € 1.500 per persoon per reis 

    annulering tot € 3.000 per persoon per reis 

    annulering verhogen naar dubbel-zeker 

    terreuraanslagen en natuurrampen 

  zaakwaarnemer 

naam en voorletters: ____________________________________________________ 

geboortedatum: [___] – [___] – [______] 

MEDEVERZEKERDEN 

 naam en voorletters partner : _______________________________________________________________________ 

 geboortedatum : [___] – [___] – [______] 

 geslacht :   man   vrouw 

 naam en voorletters kind (1) : _______________________________________________________________________ 

 geboortedatum : [___] – [___] – [______] 

 geslacht :   man   vrouw 

 naam en voorletters kind (2) : _______________________________________________________________________ 

 geboortedatum : [___] – [___] – [______] 

 geslacht :   man   vrouw 

 naam en voorletters kind (3) : _______________________________________________________________________ 

 geboortedatum : [___] – [___] – [______] 

 geslacht :   man   vrouw 

 naam en voorletters kind (4) : _______________________________________________________________________ 

 geboortedatum : [___] – [___] – [______] 

 geslacht :   man   vrouw 

 

ALGEMENE  SLOTVRAGEN [zie ook het onderwerp wettelijke mededelingsplicht en de slotverklaring hieronder] 

VERZEKERINGSVERLEDEN  

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. Om u goed te verzekeren moeten we u als klant goed kennen en hebben we informatie van u 
nodig om het risico te kunnen beoordelen. Wilt u daarom de navolgende vragen beantwoorden: 
 
Is aan u in de afgelopen 5 jaar: 
- een verzekering geweigerd?  :   nee   ja, zie toelichting op blad 3 
- een verzekering onder beperkende/bijzondere voorwaarden voorgesteld?  :   nee   ja, zie toelichting op blad 3 
- een verzekering opgezegd?    :   nee   ja, zie toelichting op blad 3 
- een schade geheel of gedeeltelijk afgewezen?    :   nee   ja, zie toelichting op blad 3 
 
Is van u in de afgelopen 5 jaar schade teruggevorderd in verband met 
onware opgave? :   nee   ja, zie toelichting op blad 3 
Is aan u in de afgelopen 3 jaar schade vergoed waarvoor de thans 
aangevraagde verzekering dekking zou geven? :   nee   ja, zie toelichting op blad 3 
Bent u in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met justitie in verband met 
strafbare feiten*?    :   nee   ja, zie toelichting op blad 3 

* let op! hieronder vallen ook een geseponeerde zaak, vrijspraak, oplegging en tenuitvoerlegging van een straf 
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ruimte voor toelichting : ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 
 
WETTELIJKE MEDEDELINGSPLICHT 
U bent verplicht de vorenstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een derde, 
wiens belangen worden meeverzekerd. 
Vragen waarvan u het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 
BW wordt een niet beantwoorde of opengelaten vraag geacht ontkennend te zijn beantwoord. Feiten of omstandigheden die bekend worden nádat u dit formulier 
heeft ingezonden, maar vóórdat u de bevestiging heeft ontvangen dat het ter verzekering aangeboden risico definitief is geaccepteerd, moet u alsnog mededelen. 
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt dan wel dat de 
verzekering wordt opgezegd. 

 

PERSOONSGEGEVENS 
Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het 
aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de 
vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de 
veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. 
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de 
gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van 
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL  DEN HAAG, telefoon 070-333 85 00). 
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem van de in 
Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Borderwijklaan 2, 2591 XR  DEN HAAG. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij 
Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u 
ook het privacyreglement van Stichting CIS. 

 

NEDERLANDS RECHT 
Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing. Correspondentie over de verzekering geschiedt in de Nederlandse taal. 

 

VERZEKERAAR 
De verzekering wordt afgesloten voor rekening en risico van Allianz Global Assistance. Deze verzekeraar staat als aanbieder van schadeverzekeringen geregistreerd bij 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank NV (DNB). 

 

KLACHTEN  
Klachten over de uitvoering van de verzekering moeten eerst aan de directie van WUTHRICH assuradeuren bv of de verzekeraar worden voorgelegd. Vindt u de 
afhandeling van uw klacht niet bevredigend, dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter te Utrecht. Of, als u een consument bent, aan het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), www.kifid.nl.  

 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u als aanvrager dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. U verklaart 
voorts – als sprake is van een nieuw af te sluiten verzekering – deze verzekering te willen aangaan en kennis te hebben genomen van en 
akkoord te gaan met de toepasselijke voorwaarden. 
Wilt u de premie per kwartaal of maand voldoen, dan verklaart u door ondertekening van dit formulier (dat in dat geval tevens geldt als 
een zogenaamde SEPA-machtiging) de verschuldigde premie en kosten d.m.v. automatische incasso te zullen voldoen. 
 

 

DATUM  EN  PLAATS [___] – [___] – [______]  plaats: 

HANDTEKENING 

 

 

 

http://www.verzekeraars.nl/
http://www.stichtingcis.nl/

